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Prezentacja

Miło jest nam przedstawić zespół muzyczny MiraMundo, zrodzony w Barcelonie 
z ciekawości i pragnienia łączenia kultur.

MiraMundo stworzył repertuar oryginalnych pieśni łączących schedę kulturalną 
jego członków, połączony z mieszanką owoców dojrzewających w Barcelonie.

BRAZYLIJSKIE PIEŚNI PRZYPRAWIONE ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ SOLĄ, 
PRZYGOTOWANE W BARCELONIE.

Podstawy brazylijskiej muzyki popularnej oraz bossanovy łączą się z 
różnorodnymi rytmami i stylami, które odnaleźć można w wielokulturowej 
Barcelonie, takimi jak manouche, flamenco, cumbia czy rytmy bałkańskie.

MiraMundo to nie tylko grupa i sieć muzyków, lecz także wizja życia ponad 
granicami, wszechświat połączeń, otwarte spojrzenie na to, co jest wewnątrz i co 
jest na zewnątrz.

Historia

Luiz Murá, kompozytor, w którym płynie krew brazylijska, japońska, portugalska i 
włoska, postanowił opuścić Brazylię, by poszukać korzeni i powiązań muzyki 
brazylijskiej w różnych zakątkach świata.
To właśnie w Barcelonie, śródziemnomorskim mieście po środku naszej planety, 
znalazł idealne środowisko by zmierzyć się z całym swoim dziedzictwem: 
sinitiryści z Maroka, włoscy śpiewacy, tancerze flamenco, Brazylijscy grający 
sambę, Senegalczycy na djembe, Rosjanie na bajanie, meksykańscy mariachi i 
Cyganie z Rumunii, wszyscy grali tę samą pieśń, każdy innym dźwiękiem i z 
innym smakiem. Granice nie istniały, tylko muzyczna jedność. 

W tym właśnie czasie poznał Agostino Arango (Włochy), Desirée Garcia Miras 
(Hiszpania) i Ernesto Vargas (Meksyk), byłych muzyków zespołu, urodzonych w 
różnych krajach, którzy wnieśli do niego swoje dziedzictwo kulturowe, jak 
również pasję do występów, podróży i współpracy a artystami z całego świata.

 



Muzycy

Luiz Murá jest piosenkarzem, kompozytorem i autorem tekstów urodzonym w 
Rio de Janeiro w Brazylii. Wydał swój debiutancki album „Juquehy” w 2008 roku, 
dzięki nagrodzie otrzymanej od władz São Paulo. Od tego czasu koncertował na 
całym świecie, m.in. w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Szwecji, 
Austrii, Czechach, Słowacji, Szwajcarii i Danii. Pracował z tak uznanymi 
artystami jak Maria Gadú (Brazylia), Gustav Lundgren (Szwecja) czy Alar Suurna 
(Sting, Roxette). W 2012 roku wydał swój drugi album „Murá and Unit” nakładem 
Universal Studios Sweden, a w 2014 album En Barcelona” nakładem Graviola 
Studios. W 2015 roku, wraz z Gustavem Lundgrenem nagrał album „Mar” w 
Sztokholmie i Barcelonie. Obecnie w 2016 roku, wraz z członkami swojego 
zespołu, nakładem Graviola Studios wydał album „MiraMundo”. Mając na koncie 
tyle płyt, Luiz podróżuje po świecie prezentując swoje autorskie kompozycje 
różnorodnej publiczności.

Desirée Garcia Miras, urodzona w Barcelonie, rozpoczęła swoją karierę 
muzyczną w 1997 roku jako piosenkarka i kompozytorka wydając 2 płyty i 
współpracując z wieloma artystami hiszpańskiej sceny muzycznej (Love of 
Lesbain, Astrud, Rockdelux Experience). W czasie przerwy zawodowej, gdy 
pracowała w branży reklamowej, uzyskała dyplom z terapii dźwiękowej i 
rozpoczęła studia nad Danza Duende (nauka życia poprzez sztukę), muzyką 
współczesną, (Taller de Músics), oddechem, anatomią i ruchem (Choresophie) 
oraz teatralne (Teatro de los Sentidos). Obecnie jest dyplomowaną nauczycielką 
Danza Duende i łączy pracę, jako wokalistka z pracą dydaktyczną (prowadzi 
regularne lekcje śpiewu). 

Agostino Aragno urodził się we Włoszech i rozpoczął grę na skrzypcach w 
wieku 7 lat. Ukończył Wydział Sztuki, Muzyki i Rozrywki Uniwersytetu w Turynie 
oraz Konserwatorium Giuseppe Verdiego i występował pod każdą szerokością 
geograficzną w domach, na scenach i na ulicy. Agostino ma za sobą kilkuletnie 
doświadczenia jako żongler, klaun oraz perkusjonista. Jego wyprawy do Afryki 
pozwoliły mu opanować szczególną formę wyrażania muzyki i rytmu, a uzyskanie 
dyplomu z historii sztuki pozwoliło mu zapoznać się z twórczością Wolfa Vostela, 
członka ruchu zwanego Fluxus. Od tego czasu, Agostino głosi filozofię Fluxus, 
brzmiącą: „Życie to sztuka / Sztuka to życie”. W trakcie prezentacji performansu 
„Diluidas en Aqua” pokazywanego w Las Palmas de Gran Canaria, 
współpracował z brazylijską artystką Beth Moysés. Jest także członkiem kilku 
zespołów wykonujących swing, reggae oraz piosenki autorskie.



Ernesto Vargas, mający nikaraguańskie korzenie, urodził się w Meksyku, gdzie 
rozpoczął swoje studia muzyczne. Mając 18 lat, przeprowadził się do Paryża aby 
uczęszczać do American School of Modern Music. (ASSM). Następnie przeniósł 
się do Barcelony. Grał w różnych zespołach, m.in. w Dinatatak, Ray Callao, 
Boomerjam Band, jak również występował w Ameryce Łacińskiej, oraz Bośni i 
Hercegowinie, Serbii, Chorwacji, Włoszech, Francji, Niemczech, Słowacji, 
Austrii… Współpracował jako muzyk z zespołami tanecznymi w Paryżu i 
Barcelonie. Aktywnie pracował jako promotor projektów kulturalnych w 
Barcelonie i na Bałkanach.
MiraMundo poznał podczas pracy jako producent w jednej z sal koncertowych w 
Barcelonie.

 

Projekty i występy

Od 2013 roku, MiraMundo występowało na scenach całej Europy: w Szwajcarii, 
Szwecji, Włoszech, Austrii, Słowacji, Polski, Czechach. Również w Brazylii i 
USA.

Luiz, Agostino, Desirée i Ernesto będą prezentowali swój najnowszy album 
„MiraMundo” (wydany przez Graviola Records w lipcu 2016) podczas festiwali i w 
salach koncertowych. Pracują także nad przedstawieniem teatralnym, mocno 
osadzonym w konwencji oniryczno-muzycznej, który zaprezentują na deskach 
teatrów i w kawiarniach całego świata.

Członkowie zespołu wciąż mają dusze podróżników i chcieliby nadal odkrywać 
odmienne formy wyrazu, zapraszając do współpracy różnych artystów, aby 
wzbogacić i wymienić doświadczenia muzyczne i życiowe.

Najważniejsze występy:

RAI Art Festival, Barcelona, Hiszpania 2013
Musikbillen Festical, Blekinge, Szwecja, 2013

Pflasterspektakel Linz, Austria, 2014
Pflasterspektakel Linz, Austria, 20155

Café Scherz, Bratysława, Słowacja, 2015
Festes de Gràcia, Barcelona, Hiszpania 2015
Rockwood Music Hall, Nowy Jork, USA, 2015

Jamboree Jazz Club, Barcelona, Hiszpania, 2015
Cose di Amilcare in Tinta Roja, Barcelona, Hiszpania, 2016

Aufgetischt St Gallen, Szwajcaria, 2016
Kulturni Leto Jablonec, Czechy, 2016

Trencin Summer Festival, Słowacja, 2016



Hradné Slavnosti, Zilina, Słowacja, 2016
Colour Meeting Festival, Polička, Czechy, 2016

Art Inkubator / Fabryka Sztuki, Łódź, Polska, 2016

Media o nas…

„Są prawdziwie kosmopolitycznym zespołem, prezentującym podróż po rytmach i 
środkach wyrazu innych narodów.” George Sandová, Masmedialne Online 
Magazine, Słowacja

„Śpiewają po turecku, serbsku, hiszpańsku, portugalsku i angielsku (…), łącząc 
muzykę brazylijską z wszelką inną, nie tracąc przy tym autentyczności”. Nega 
Lucas z „micmag Regard Culturel et Sociel, Europe et Amerique Latine”, Francja

Fani o nas...

„Wasz występ był niesamowity. Dziękuję za energię i podejście do muzyki, Jest 
wspaniałe.” Thomas, Czechy

„Dziękuję za waszą pozytywną energię, jest w niej moc”. Anna Zuzanna, Polska

„MiraMundo, wy piękni ludzie jesteście nie tylko muzykami, lecz również 
czarodziejami. Dziękuję jeszcze raz’. Karolina, Polska

Booking w POLSCE:

Pro-dAction Jakub Pałys
kuba@pro-daction.pl
GSM +48 609-093-045

 www.miramundomusica.com
 


